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Veldwaarneming

In deze rubriek wordt een selectie gemaakt van mededelingen, foto’s
of korte verhalen over bijzondere waarnemingen uit het veld door
onze leden. Om teleurstellingen te voorkomen verzoeken wij u alleen
ongewone waarnemingen in te sturen. Wanneer u een vraag stelt,
verzoeken wij u om uw e-mailadres te vermelden, waarnaar men kan
reageren.

Reebok tussen de spijlen
p 18 november jl. zag jachtopzichter W.J. Huisintveld
tijdens werkzaamheden in de steengroeve van
Winterswijk een reebok vastzitten in de afrastering die om
de dertig meter diepe kuil is aangebracht. Samen met een
medewerker van Staatsbosbeheer wist Huisintveld met grof
geweld de spijlen uit elkaar te buigen en de reebok weer
onbeschadigd de vrijheid terug te geven. Waarschijnlijk had
de bok hoogstens twee uur vast gezeten. De spijlen staan
ongeveer 20 cm uit elkaar, waardoor een ree er met zijn
voorlijf doorheen kan, maar vervolgens onherroepelijk met
zijn achterhand vast komt te zitten. Het dier kan dan voornoch achteruit. Samen met de eigenaar van de steengroeve
wordt gezocht naar een oplossing voor dit probleem,
bijvoorbeeld het plaatsen van gaas.

O

Begraven ree in de tuin
an Einte Ploeger ontvingen wij het bericht dat een
ongediertebestrijder door een ongeruste bewoner uit
Gasselternijveen was gebeld. Er lag een dood ree bij hem in
de tuin, helemaal ondergegraven.

V

‘De bewoner lag nog in bed (5.30 uur) toen hij in de tuin
veel kabaal hoorde. Toen hij later poolshoogte ging nemen
zag hij onder het zand een dood ree liggen. De vraag was
nu hoe het dier daar was beland en hoe het aan haar einde
was gekomen. De bewoner had zelf al pootafdrukken
gemaakt van gips en aan de hand hiervan konden we zien
dat dit het werk van een hond was geweest. De tuin waar
het ree was begraven, ligt midden in een woonwijk en is
volledig beschut. De dader is tot op heden onbekend.’
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